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! A Batthyány Lajos Szakkollégium 
„Mondd el a véleményed!” címmel  

esszépályázatot hirdet.

A Batthyány Lajos Szakkollégium „Mondd el a véleményed!” címmel – 
harmadik alkalommal – esszépályázatot hirdet. A Szakkollégiumunk a 
Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara 
mellett működik. Az esszépályázatot azzal a céllal hirdetjük meg, hogy 
lehetőséget biztosítsunk az egyetemi felvételi előtt álló generációnak arra, 
hogy véleményt formálhasson a világ és Magyarország aktuális kérdéseiről.

Pályázatot az alábbi témákkal  
kapcsolatban lehet benyújtani:

1. Amikor 60 éves leszek...
2. Közösségi szolgálat, mint az érettségi előfeltétele.
3. Könnyű drogok legalizálása pro és kontra.
4. Az Internet: áldás vagy átok.
5. A génkutatás előnyei, hátrányai napjainkban.
6. Az Euro hazai bevezetése pro és kontra.
7. A technikai fejlődés hatásai a társadalomra.
8. Zaklatás megjelenési formái a középiskolákban.
9. Terrorizmus a XXI. században.
10.  Az Európai Unió jövője: merre tovább?
11.  A pályaválasztás mozgatórugói.
12. A papír valódi értéke – A diploma előtt megszerezett tudás hasz-
nálhatósága a munkaerőpiac világában.
13. Migrációs válság – Mit tehet Európa?
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Pályázhatnak
Bármely középfokú köznevelési intézmény tanulói. 

Pályázatot csak önállóan lehet benyújtani.

Technikai feltételek

Az esszék terjedelme nem haladhatja meg a 6 
oldalt. Formai kritériumok: Times New Roman 
betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, sorkizárt.
Az esszé elején kérjük feltüntetni a pályázó nevét, iskoláját, 
osztályát valamint elérhetőségeit.
A pályamunkákat kizárólag elektronikus formában, doc 
vagy docx formátumban a szeblszk@gmail.com címre kérjük 
elküldeni.

Beadási határidő: 2016. február 14.

Eredményhirdetés várhatóan: 2016 márciusában

A legjobb írásművek szerzői értékes ajándékcsomag-
ban és elismerő oklevélben részesülnek, valamint a leg-
jobb írásműveket elektronikus kötetben jelentetjük meg.

A Szakkollégiumról és a pályázatról bővebb információk a http://
blszk.sze.hu oldalon találhatóak, illetve dr. Kálmán János igazgatónál a  

szeblszk@gmail.com címen lehet érdeklődni.


